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története 2000-ig, visszaállításának előkészítése,
működésének tapasztalatai
Előadás a Kárpát-medencei M agyar Börtönlelkészek Konferenci
áján (Szlovák Köztársaság, Drahnov-Deregnyő, 2001. október 19.)
Előadó: Dr. Bökönyi István bv. vezérőrnagy, országos parancsnok.

T isztelt H ölgyeim és Uraim! T isz
telt K onferencia!
Engedjék meg, hogy a M agyar Köz
társaság Igazságügyi M inisztérium a
Büntetés-végrehajtási Szervezet nevé
ben tisztelettel és szeretettel köszönt
sem a Kárpát-m edencei M agyar Börtön
lelkészek Konferenciáján résztvevőket.
M egköszönöm a m eg tiszteltetést,
hogy „A m agyar börtönlelkészség törté
nete 2000-ig, visszaállításának előké
szítése, m űködésének ta p a sz ta la ta i”
címmel előadást tarthatok Önök előtt.
Tisztelt Konferencia!
A m agyar börtönökben az állam ala
pítás óta jelen voltak a papok, szerzete
sek, lelkészek, a női börtönökben az
apácarendek tagjai, akik részt vettek a
hittérítőkkel a pogány bebörtönzött m a
gyarok hittérítésében, később a fogvatartottak vallásgyakorlási igényeinek
kielégítésében, egészségügyi ápolásá
ban, szem élyiségük pozitív irányú vál
toztatásában gyóntatóként, és ha eljött
az idő, az utolsó kenet feladásában.
Az 1848-49-es M agyar Forradalom
és Szabadságharcot m egelőző reform 
kor egyes kiválóságai m ár egyértelm ű
en m egfogalm azták a börtönpasztoráció

fontosságát. Például báró Eötvös József
„Vélem ény a fogházjavítás ügyében”
cím ű, 1838-ban Pesten kiadott m űvé
ben így írt:
„...csak egy jobbíthat igazán, s örök
re: a h it” (...) „csak ha a büntető társas
ág m ellett egy másik áll” (...) „csak ha
a rendes töm löczi korm ányt egyes pol
gárok segítik, részint a lelkipásztort fel
váltva, vigasztalással közelítve a rabok
hoz”
U gyanakkor egészen a történészek
által m egkésettnek vagy késleltetettnek
nevezett m agyar polgári átalakulás idő
szakáig az egyházi szem élyek börtön
beli tevékenysége jogilag nem volt sza
bályozott.
Elsőként a börtönök, fogházak keze
lése tárgyában, 1874-ben kiadott 696.
számú IM rendelet 207.§-a határozta
meg, hogy a lelkészeket a királyi főü
gyész bízza meg a börtön (fogház) lelkészi teendőkkel, és lássa el utasítással.
1887-ben az 1. 759. számú, május
17.-én kelt IM rendelettel hozták létre a
„fegyintézeti lelkészséget” . A rendelet
m eghatározta, hogy a fegyintézeti lel
készek „rendes állami tisztviselő”-nek
tekintendők.
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1892. október 14.-én a 13. 637. szá
mú IM rendelet külön utasításban sza
bályozta a jav ító intézeteknél alkalm a
zott lelkészek és hitoktatók feladatait.
A fegyintézeti lelkészség (börtönlel
k észség) M agyarországon 1887-től
egészen 1949-ig folyam atosan m űkö
dött, am ikor a Rákosi M átyás nevéhez
kötődő, kom m unista diktatúra m egtil
totta a börtönökben a lelkészek, a szer
zetes- és apácarendek tevékenységét.
A betiltás az akkori igazságügy-m i
niszter 25736/1950. IM III./2. körren
deletével történt.
A következő, még húsz gépelt sort
sem elérő körrendelet egy 949 éves börtönpasztorációs tevékenységet —am ely
nek egy része 162 éves börtönlelkészségi jo g in tézm én y n ek m in ő síth ető szüntette meg:

„Az 1949. évi 20. törvényben foglalt
alkotmány 54.§-ának (2) bekezdése ér
telmében »a Magyar Népköztársaság az
egyházat különválasztja az államtól«.
Ennek megfelelően az összes letartózta
tóintézetekben az istentiszteletek és val
lási szertartások tartását megszünte
tem. Ez a rendelkezés valamennyi hitfelekezetre vonatkozik.
A folyó évi április hó 15. napjától
kezdve az egyes hitfelekezetek lelkészei
az előbbi bekezdésben említett célból a
letartóztatóintézetbe be nem léphetnek
és a részükre kiadott állandó belépési
engedélyt tőlük vissza kell vonni. A letartóztatóintézeti állományba tartozó
lelkészek új beosztása tárgyában külön
B rendeletben fogok intézkedni. Az egyhászertartásokhoz szükséges olyan fe l■
szerelési tárgyakat, amelyek az intézetek (a kincstár) tulajdonát képezik, a lem tartóztatóintézetek Vezetői kötelesek a

folyó évi április hó 25. napjáig az Igaz
ságügy Minisztérium III.12. (büntetés
végrehajtási) ügyosztálya Vezetőjének
kezéhez személyesen átadni. Az egyházi
tulajdont képező felszerelési tárgyakat
az egyes hitfelekezetek lelkészeinek el
ismervény mellett át kell adni és az elismervényeket jelentés kíséretében hoz
zám fe l kell terjeszteni.
Budapest, 1950. évi április hó 13.
napján.”
A rendeletet 1949. április 13.-án ad
ták ki, de már a rákövetkező napon a
végrehajtás olyan problém ákkal járt,
m int az egyházi tulajdonban lévő kegy
tárgyak, bibliák, vallási tartalm ú köny
vek, papi öltözetek, vallási tém ájú m ű
vészeti alkotások jogszerűtlen lefogla
lása, a börtönlelkészekkel szem beni esetenként a fogvatartottak előtti - dur
va hangnem egyes túlbuzgó testületi ta
gok részéről.
Ezért m ár a betiltó körrendelet k i
adása után két nappal (április 15-én) az
igazságügy m iniszter valam ennyi or
szágos büntetőintézet, m egyei bírósági
fogház vezetőjének az alábbi tartalm ú
átiratot küldte meg:

„A folyó évi április hó 13. napján
25. 735/1950. IM. III.12. sz. alatt kelt
rendeletemben az istentiszteletek tartá
sát és vallási szertartások gyakorlását a
letartóztatóintézetekben megszüntettem.
E körrendeletemmel kapcsolatban
különös nyomatékkai hívom fe l a letar
tóztatóintézetek Vezetőit, hogy az istentisztelethez és vallási szertartások tu
lajdonát képező ilyen tárgyak számba
vétele és az egyház tulajdonát képező
ilyen tárgyak átadása tekintetében a
legnagyobb körültekintéssel, rugalma
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san és az ügy politikai jelentőségéhez
mért tapintattal és udvariassággal já r
janak el.
Az államkincstár nem tart igényt
egyetlen olyan felszerelési tárgyra sem,
amely nem az igazságügyi tárca tulajdo
nát képezi, ezért a letartóztatóintézetek
vezetői csak azokat a tárgyakat vegyék
saját leltárukba, amelyeknek tulajdonát
az egyház nem vitatja. A vitatott tár
gyakról készítsenek külön jegyzéket,
megfelelő jelentés kíséretében terjesszék
fe l hozzám és közöljék az érdekelt hitfelekezetek képviselőivel, hogy ezeknek ki
adása tárgyában csak további utasítá
soktól függően fognak intézkedni.
Ismételten figyelmeztetem az Inté
zetvezetőket, hogy az egyes hitfelekezetek intézetbeli működésének megszünte
tését a legsimábban, lehetőleg minden
nézeteltérés elkerülésével kell lebonyo
lítani, és különösen ügyelni kell arra,
hogy esetleges szóváltások letartózta
tottak vagy letartóztatóintézeti alkal
mazottak előtt ne történjenek.
Budapest, 1950. április hó 13. nap
já n .”
Ezután a börtöntem plom okat, bör
tönkápolnákat más célokra használták.
Például az állam pusztai börtöntem p
lomból gabonaraktárt alakítottak ki, a
váci börtöntem plom ból bútorraktár lett.
A m agyar börtönpasztoráció törté
netében az 1956-os M agyar Forradalom
és Szabadságharc időszakából kiem elt
figyelm et érdem el az, hogy Dr. Virág
M iklós nyugalm azott ezredes - aki a
forradalom és szabadságharc idején a
B ü n tetés-v ég reh ajtás F orradalm i Ta
nács elnöke volt - elm ondása szerint
több börtönparancsnok kérésére a B ün

tetés-végrehajtási Forradalm i Tanács
engedélyezte, hogy egyházi személyek
az intézetekbe beléphessenek, egyházi
rendezvényt tarthassanak. A ma is élő,
tiszteletrem éltó, idős, nyugállom ányú
kollégánk visszaem lékezései szerint a
forradalm i tanácsnak szabadságharcunk
gyors és kegyetlen vérbefojtása m iatt
csak két intézkedésre, egy „beengedő”
intézkedésre (az egyházi szem élyek be
engedésére) és egy „kiengedő” intézke
désre (a politikai elítéltek kiengedésé
re) volt ideje.
A forradalom és szabadságharc le
verése után az 1989/90-es m agyaror
szági politikai rendszerváltásig nem
volt lehetőség a fogvatartottak nyílt
vallásgyakorlására.
A vallásgyakorlás ugyanakkor - bár
illegálisan - tovább folyt a büntetés
végrehajtási intézetekben. Sok korábbi
börtönlelkész, apáca, pap, egyházi sze
m ély került azokban az időkben a bör
tönökbe, politikai fogvatartottként. Ok
a börtönökben is hitéletet éltek, a tiltás,
a terror m iatt titokban, sokszor önm a
gukban. A bebörtönzött egyházi szem é
lyek vallásos rabtársaik lelki segítőjévé
váltak, segítették őket az em bernek m a
radásban.
A fogvatartottak vallásgyakorlásáról
szóló 8/1990.(IV.27.) IM rendelet te
rem tette meg a lehetőséget a büntetés
végrehajtási intézeteken belüli nyílt hit
élethez. Ez a rendelet lehetőséget bizto
sított az istentiszteletek, vallási rendez
vények m egtartására az intézetekben,
az egyházi házasságkötésre, kereszte
lésre, tem etésre. A jogszabály enged
élyezte, hogy a fogvatartottak a vallás
gyakorlásához könyveket, kegytárgya
kat tarthassanak maguknál. A lelkészek
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az egyházi elöljáró m egbízólevelével
léphettek be az intézetekbe, és a fogvatartottak a lelkészekkel ellenőrzés nél
kül tarthattak kapcsolatot.
A büntetés-végrehajtási szervezetről
szóló 1995. évi CVII. törvény, a bünte
tések és intézkedések végrehajtásáról
szóló 1979. évi 11. törvényerejű rende
let m ódosítása előírta, hogy a büntetés
végrehajtási intézetekben m inden elítélt
szám ára lehetővé kell tenni, hogy az
egyház lelkészének, illetőleg m ás k ép 
viselőjének gondozásában részesülhes
sen, és az istentiszteletre önként je le n t
kezők részvétele - a bv. intézet rendjét,
biztonságát veszélyeztető, m agánelzá
rást töltő elítélteket kivéve - nem korlá
tozható. M eghatározta a jogszabály azt
is, hogy a bv. intézetek kötelesek előse
gíteni az egyházak szociális, gondozói
tevékenységét, a fogvatartottak szaba
dulásra való felkészítéséhez nyújtott
szolgálatait.
Az elítélt eltiltható az istentisztele
ten való részvételtől, ha az a büntetés
végrehajtási intézet rendjét vagy a biz
tonságot veszélyezteti. Erre ez idáig
példa nem volt. Az istentiszteletre ön
ként jelentkezők részvétele, kivéve az
eltiltottakat, valam int a m agánelzárást
töltő elítélteket, nem korlátozható. A
lelkésszel való ellenőrzés nélküli talál
kozás lehetősége azonban ez esetben
sem tagadható meg.
A fenti jogszabályok adta lehetőségeket kihasználva a M agyar K öztársas■ ág 31 büntetés-végrehajtási intézetében
országos, 16 megyei és a fővárosi
bv. intézetekben, a fiatalkorúak regioI ^ B n á l i s intézetében), a Bv. K özponti Kórházban, az Igazságügyi M egfigyelő és
Í 5 ''S Elm egyógyító Intézetben elsősorban a

hazai történelm i egyházak (a katolikus,
a protestáns, (a reform átus, az evangéli
kus), és a zsidó hitfelekezetek, továbbá
más - állam ilag elism ert - egyházak
tagjai folytattak börtönpasztorációs te
vékenységet. A különféle vallások kép
viselői főként vallási rendezvényeket
tartottak a fogvatartott híveiknek, illet
ve vallásukat m egism ertető, hittérítő te
vékenységet, ritkább esetben egyéni
lelki gondozást folytattak. Több inté
zetben már kialakítottak olyan ökum e
nikus helyiségeket, m elyek alkalm asak
a vallási rendezvények m egtartására. A
helyiségek kialakításához több egyház
ajándékozott kegytárgyakat, festm é
nyeket, stb. az intézeteknek. Az intéze
tek könyvtáraiban többféle vallás köny
vei, audiovizuális kiadványai kerültek
elhelyezésre.
A fogvatartottak hitéletében jelentős
szerepet vállaltak a különböző társasá
gok, m issziók is (pl. M agyar Testvéri
B örtöntársaság, M écses Szeretetszolgá
lat M agyar Börtönpasztorációs T ársas
ág, M agyar E vangélium i B ö rtö n 
m isszió).
Ö sszességében - a m agyar börtön
lelkészség 51 év szünet utáni újbóli lét
rehozása napjáig - úgy volt jellem ezhe
tő a fogvatartottak hitéletének helyzete,
hogy annak nem voltak meg a m egfele
lő szervezeti keretei, és a különféle val
lások intézeti tevékenysége kellően
nem volt koordinálva.
M indezen tapasztalatok alapján ala
kult ki a Bv. Országos Parancsnokság
1999 m ájusában kinevezett új vezetésé
ben az az elgondolás, hogy meg kell
vizsgálni a börtönlelkészség visszaállí
tásának vallási, szem élyi, tárgyi, bünte
tés-végrehajtási szakm ai feltételeit. A
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vizsgálat során a vezetés tanulm ányoz
ta a börtönökön belüli hitélet, a börtön
lelkészség történetét.
A vizsgálat kiterjedt arra is, hogy az
akkor m integy 15 ezer fős fogvatartotti
populációból m ely vallások gyakorlása
iránti igény m erül fel legnagyobb m ér
tékben. Ezek a katolikus, reform átus,
evangélikus keresztény vallások voltak,
de m utatkozott igény a zsidó vallásgya
korlás iránt is.
1999-ben a m agyar büntetés-végrehajtásban m ár d o lg o zo tt egy refo rm á
tus pap; K önyves Pál, a P álhalm ai O r
szágos B ü n tetés-v ég reh ajtási Intézet
ben, igaz nem tiszteletes úrként, ha
nem nevelőként. O m a m ár a m agyar
börtönlelk észség tagja. K onferencián
kon jelen van, és a későbbiekben egy
előadást is fog tartani. Ő a M agyar
K öztársaság N em zeti K ulturális Ö rök
ség M inisztérium a felkérésére tu d o 
m ányos kutató m u n k át végzett, és a
„R ablelkek g o n d o zása” cím m el egy
tanulm ányban fo g lalta össze tudom á
nyos kutatási tap asztalatait. T anulm á
nyában felv ázo lta a b örtönlelkészség
létesítésén ek altern atív áit, a b ö rtö n lel
készek tevéken y ség én ek főbb ja v a so lt
form áit is.
K onferenciánkon jelen van Dr. Majzik Mátyás katolikus szerpap is, aki
több m int 21 évig a Szegedi Fegyház és
Börtönben volt tiszt, és nyugállom ány
ba vonulása után aktív börtönm issziós
tevékenységet folytatott. N evéhez fűző
dik még az első m agyar börtönm issziós
újság a „M écses” m egalapítása, amely a
fogvatartottak szám ára készült. Ma már
ő is börtönlelkész. Dr. M ajzik úr taná
csai, ajánlásai jelentősen segítették a
börtönlelkészség létrehozását.

A börtö nlelkészség visszaállításá
nak e lő k é sz íté sé b en döntő szerepe
volt az Igazságügyi M inisztérium fel
sőszintű vezetőinek, Dr. D ávid Ibolya
igazságügy m iniszter asszonynak és
Dr. H ende C saba politikai állam titkár
úrnak. Ők előkészítő m egbeszéléseket
fo lytattak Dr. Seregély István egri ér
sekkel, a M agyar K atolikus Püspöki
K onferencia elnökével, G yulai Endre
S z e g e d -C san ád i
m eg y ésp ü sp ö k k el,
Dr. Schw eitzer Jó zsef országos főrab
bival. E lőkészítő m egbeszélések tö r
téntek továbbá Dr. B ölcskei Gusztáv
püspökkel, a M agyarországi R eform á
tus E g y h áz Z sin ata e ln ö k év el, Dr.
Szebik Im rével, az Északi E vangéli
kus E g y h ázk erü let pü sp ö k év el, Dr.
L adocsi G áspár vezérőrnagy k ato li
kus, C suka Tamás dandártábornok re
fo rm átu s táb o ri p ü sp ö k k el, F rölich
R óbert dandártábornok vezető tábori
rabbival.
A tudom ányos kutatóm unka ered
m ényei, az országos parancsnoksági
elem ző-értékelő m unka, az egyházak
képviselő iv el folytatott konzultációk
alapján kialakult a m agyar börtönlel
készség 51 év utáni visszaállításának
alapvető elgondolása, m elynek lénye
ges elem ei a következők voltak:
1. A börtönlelkészség tagjait a fog
vatartotti vallási igények figyelembe
vételével a katolikus, reform átus, evan
gélikus, zsidó vallások papjaiból, rabbi
jaiból kell kialakítani.
2. A börtönlelkészek a végrehajtó
házakban és a fővárosi előzetes házban
főállású, a megyei előzetes házakban
részfoglalkozású (tehát a börtönlelkészi
tevékenység m ellett gyülekezettel ren
delkező) szem élyek legyenek.
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3 .A börtönlelkészek vallások sze
rinti létszám át, a vallásoknak m egfele
lő egym ás közötti arányszám okat a
négy történelm i egyház legm agasabb
szintű tisztségviselői közösen döntsék
el, és erről ők tájékoztassák az 1M. ve
zetését.
4 .A börtönlelkészek szem élyét az
egyházak legm agasabb szintű tisztségviselői jelö ljék ki és delegálják börtön
lelkésznek.
5. A főállású börtönlelkészek a B ün
tetés-végrehajtási Szervezet állom ányá
ba tartozzanak, az egyes intézetek osz
tályvezetői beosztású közalkalm azottaiként, tehát egyenruhájuk, rendfokoza
tuk ne legyen. A börtönlelkészek az in
tézetp aran csn o k o k k ö zv etlen a lá re n 
deltségébe tartozzanak.
6. A részfoglalkozású börtönlelké
szek is közalkalm azottak legyenek.
7. A börtönlelkészek fő tevékenysé
gét a vallási rendezvények m egtartása
saját vallás szerint, más egyházak, bör
tönm issziók tevékenységének időpon
tok, helyszínek szerinti egyeztetése, a
fogva tartottak egyéni és közösségi lel
kigondozása, életism ereti, vallás- er
kölcsi oktatás, rendszeres fogadóórák
tartása alkossák.
8. A börtönlelkészek napi tevékeny
ségét a bv. intézetek m űködésének ré
szeként az intézetparancsnokok irányít
sák. Vallási tekintetben ugyanakkor a
börtönlelkészek az intézet szerint illetékés katolikus, reform átus, evangélikus
egyházm egyéhez - a püspökhöz tartoz! ■ zanak. A zsidó vallás tekintetében a
i
vallási ügyekben való függőség nem bír
I H jelentőséggel, m ivel a rabbik egymásnak nincsenek alárendelve a zsidó valMí '-B lás szerint.

9. A börtönlelkészség létrehozásá
nak, m űködésének pénzügyi, tárgyi fel
tételeit a büntetés-végrehajtási szerve
zet biztosítsa.
10. A börtönlelkészség visszaállítá
sának, m űködésének szabályozása ér
dekében egy igazságügy-m iniszter ren
deletet és egy országos parancsnoki in
tézkedést kell kiadni.
Az elgondolás alapján a büntetés
végrehajtás országos parancsnoka írá
sos előterjesztést tett az igazságügy-m i
niszternek, aki az előterjesztést jó v á
hagyta. Ezután az igazságügy-m iniszter
átiratokban kereste meg a m agyar törté
nelm i egyházak legm agasabb szintű
tisztségviselőit, azok az elgondolásnak
m egfelelően egyeztettek, írásban kije
lölték a börtönlelkészeket.
2000. július 14-én kiadásra került a
13/2000.(V II.14.) IM. rendelet a börtönlelkészi szolgálat m űködéséről, to
vábbá a bv. országos parancsnok 11/50/2000. (IK. Bv. M ell. 9.) intézkedé
se a börtönlelkészi szolgálatban foglal
k o ztatott kö zalk alm azo tt lelkészek
m unkaköri leírása készítésének szabá
lyairól.
E jogszabály és belső rendelkezés
alapján a m agyar büntetés-végrehajtási
intézetekben 8 főállású és 10 részfog
lalkozású (összesen 18) katolikus, 5 fő
állású és 5 részfoglalkozású (összesen
10) reform átus, 1 főállású és 2 részfog
lalkozású (összesen 3) evangélikus, 1
főállású zsidó - m indösszesen 15 főál
lású és 17 részfoglalkozású - összegez
ve 32 börtönlelkész teljesíti küldetését.
Bár még csak 15 hónap telt el a m a
gyar b ö rtö n lelk észség v isszaállítása
után, viszonylag sok és jó tapasztalatot
szereztünk a tevékenységet illetően.

FÓRUM
Ezek közül a legfontosabbak a kö
vetkezők:
1. A börtönlelkészeket szolgálatuk
m egkezdésekor egy konferencián ké
szítettük fel, am elyen résztvettek az
egyházak, az IM. képviselői is. E kon
ferenciát ezután m inden évben m egtart
juk.
2. A börtönlelkészeket az intézetek
ben tisztelettel és szeretettel fogadták,
ők pedig jól beilleszkedtek az intézetek
rendszerébe.
3. A börtönlelkészség m űködése je 
lentősen hozzájárult a fogva tartottak
szem élyiségének pozitív irányú válto
zásához. Az, hogy 2001-ben 2000-hez
viszonyítva jelentősen csökkent a fogvatartottak által okozott rendkívüli ese
m ények szám a, m egítélésünk szerint a
börtönlelkészek áldozatos m unkájának
is köszönhető.
4. A börtönlelkészek tevékenysége
révén - főként egyeztető tevékenysé
gük hatására - sokkal nagyobb számban
jelentek meg intézeteinkben a történel
mi egyházakon túl más, az állam által
elism ert egyházak képviselői is, és tar
tottak vallási rendezvényeket.
5. A b ö rtönlelkészek szerepe k i
em elkedő volt abban, hogy a börtönök
be nem juto ttak be azok a szem élyek,
akik az állam által be nem jegyzett
“egyházak ” (szekták) képviseletében
kívántak vallási rendezvényt tartani.
6. A börtönlelkészség egyeztető te
vékenysége révén felélénkült a m agyar
börtönm issziós tevékenység is. A M é
cses M agyar B örtönpasztorációs T ár
saság, a M agyar Testvéri B örtöntársas
ág, a M agyar E v angélium i B ö rtö n 
m isszió, a M agyar Börtönpasztorációs
Társaság tagjai értékes tevékenységet

folytatnak börtöneinkben. Tevékenysé
gük révén többek között jelentős szám 
ban nőtt a vallási tárgyú kulturális ren
dezvények száma az intézetekben.
7. Jelentős fejlődés indult meg inté
zeteinkben a vallásgyakorlásra alkal
mas helyiségek kialakítása terén. Volt
ahol helyreállítottuk a régi templomot,
kápolnát, vagy új börtönkápolnát alakí
tottunk ki. Volt olyan intézetünk, ahol
harangláb épült, m elyhez harangot a re
form átus egyház ajándékozott részünk
re. A helyiségek kialakításához, beren
dezéséhez nagy segítséget kaptunk a
m agyar történelm i egyházaktól, amely
például oltárképek, keresztek, feszüle
tek, bibliák, vallási tém ájú könyvek,
festm ények, szobrok, kegytárgyak át
adását jelentette.
8. A m agyar börtönlelkészség m űkö
dése túlnőtt az intézetek falain, közigazgatási határain. N apjainkban már
gyakorlat, hogy a börtönlelkész kapcso
latot tart a fogva tartott családjával,
hozzátartozóival és tesz azért, hogy a
családi kapcsolat ne szakadjon szét a
szabadságvesztés alatt. G yakorlat az is,
hogy a szabaduló, a börtönben hitéletet
élő fogvatartott szabadulás utáni lakhe
lyén élő papot, lelkészt, rabbit felhívja
a börtönlelkész, figyelm ébe ajánlva a
hívő - im m ár szabad - embert.
9. A börtönlelkészség visszaállítása
- bár a börtönlelkészség rendeltetése a
fogva tartottak hitéletének segítése jelentősen hatott a büntetés-végrehajtás
állom ányára is. Bár az állomány tagjai
hitéletüket lakóhelyükön, az általuk vá
lasztott vallásnak m egfelelően szaba
don gyakorolják, a lakott területtől tá
vol eső, szolgálati lakóteleppel rendel
kező intézeteknél az állomány tagjai

FÓRUM
gyakran fordultak saját problém áikkal
több fontos közös feladatot kell egyez
is a börtönlelkészekhez, vagy a börtön tetnünk. így többek között a tárgyi fel
lelkész által szervezett vallási rendez tételek bővítését, a börtönlelkészek te
vényen vettek részt.
vékenységét és a biztonsági szabályzat
10.
A m agyar B üntetés-végrehajtási
előírásainak összehangolását, a börtön
Szervezet Napján, évente szeptem ber 9lelkészi form aruha ren d szeresítését,
én, Szent-A dorján N apján pedig hagyo vagy a Sárospataki Reform átus Teoló
mánnyá vált az ökum enikus hálaadás
giai A kadém ia börtönlelkész-képzésém egtartása, melyen ez idáig nagy szám  ben való közrem űködését.
ban vettek részt állom ányunk tagjai, ve
zetői. H agyom ánnyá vált a fogvatartotTisztelt H ölgyeim és Uraim!
tak részére egy karácsonyi országos
M egköszönöm, hogy m eghívtak a
ökom enikus hálaadás is, melyen törté konferenciára. Am ennyiben a m agyar
nelmi egyházaink, sőt a Vatikán jeles
börtönlelkészség m űködése érdeklődé
tisztségviselői is jelen voltak.
süket felkeltette, felajánlom , hogy bár
kit, akár M agyarországról akár külföld
Tisztelt H ölgyeim és Uraim!
ről a m agyar büntetés-végrehajtás sze
A m agyarországi börtönlelkészség
retettel fogad, hogy a helyszíneken a
15 hónapos újbóli m űködése során ez
b ö rtö n lelk észek k el k o n zu ltálv a még
év október 30-án tartjuk a II. m agyaror jo bban m egism erjék az 51 év után
szági börtönlelkészi k o nferenciát. E visszaállított börtönlelkészséget.
rendezvény jelentős lesz a börtönlelké
szi szo lg álat szem p o n tjáb ó l, hiszen
Köszönöm figyelm üket.

